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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Τρικάλων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του συνεδρίασε την 17/6/2021, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηριακού κτιρίου και πήρε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ανάκληση και κατάργηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δικηγόρου για την υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Στη συνεδρίαση αυτή που απουσίαζαν οι κ.κ. Τέγος Αθανάσιος, Τσίνας Βασίλειος, Πετσιάς Βασίλειος, Σταυράκης Παύλος, Κέμος Λάμπρος  

Πήραν μέρος οι παρακάτω Σύμβουλοι: 

           

Α Ι Ρ Ε Τ Ο Ι  

 

1 Γιαγιάκος  Βασίλειος Πρόεδρος 

2.  Τσόλας Δημήτριος Α΄Αντιπρόεδρος 

3. Γιώτης Στέφανος Οικ. Επόπτης 

4. Ευθυμίου Θεόδωρος Γεν. Γραμματέας 

5. Ζαραμπούκας Χρήστος Μέλος  

6. Ζαφείρη Ευαγγελία     « 

7. Μπέη Ζωή     « 

8. Παναγιώτου Μιχαήλ     « 

9. Τσάμης Αθανάσιος     « 

10. Κοντοτόλη Μαρίνα     « 

11. Τρικαλιώτης Ευθύμιος     « 

12. Φαλτάκας Αθανάσιος     « 

13. Μπάρδας Δημήτριος     « 

14. Κόκκοβας  Απόστολος     « 

15. Παπαευθυμίου Κων/νος     « 

16. Ρομπιές Ευάγγελος     « 
 

 

Βράντζα Αθανασία Αναπλ. Διευθύντρια 
 

    

Με την παρουσία των παραπάνω δώδεκα (16) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία και άρχισε 

η συνεδρίαση. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Τρικάλων  αφού έλαβε υπόψη : 

1. το Νόμο 4497/2017 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας κλπ.» και ιδίως τα άρθρα 69 και 

70 αυτού, 

2. το Νόμο 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 87 αυτού, 

3. το Νόμο 4782/2021» Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κλπ.» και ιδίως το 

άρθρο 229 αυτού με το οποίο τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 87 του Νόμου 4635/2019, 

4. την από 8/28-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση για την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την πλήρωση οργανικής θέσης δικηγόρου επιστημονικού συνεργάτη ΓΕΜΗ στο Επιμελητήριό μας, 

5. την με αρ. πρωτ. 1808/29-12-2020 πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης δικηγόρου επιστημονικού 

συνεργάτη, στην οποία αναφέρεται «Η όλη διαδικασία θα διακόπτεται αζημίως εκατέρωθεν εφ’ όσον εν τω μεταξύ επέλθει τροποποίηση 

της σχετικής νομοθεσίας». 

6. το γεγονός ότι το Επιμελητήριό μας δεν εμπίπτει στην κατηγορία των Επιμελητηρίων, που υποχρεούνται στην πρόσληψη δικηγόρου πλήρους 

απασχόλησης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 87 του Νόμου 4635/2019, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα, 

ομόφωνα αποφασίζει 

1. Ανακαλεί και καταργεί την με αρ. πρωτ. 1808/29-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την 

πλήρωση οργανικής θέσης επιστημονικού συνεργάτη δικηγόρου πλήρους απασχόλησης για την υπηρεσία  ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου. 

2. Παραγγέλλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου όπως ενημερώσει για τον τερματισμό της όλης διαδικασίας,  με κάθε πρόσφορο 

μέσο, όλους του υποβάλλοντες προσφορές υποψηφίους για την πλήρωση της άνω θέσης.  

3. Παραγγέλλει στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου να δημοσιεύσει την παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε νόμιμα όπως ακολουθεί. 

            Ο Πρόεδρος                                                                                                                                               Ο Γεν Γραμματέας 

Ακριβές απόσπασμα 

Τρίκαλα αυθημερόν 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

ΑΔΑ: Ω5ΦΗ469ΗΚ7-ΥΑ9
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